
 معلومات مھمة عن حظر السفر الى الوالیات المتحدة األمریكیة
 

. ھذه الوثیقة تتضمن معلومات مھمة یرجى قراءة ھذه الوثیقة بعنایة في حالة السفر الى الوالیات المتحدة األمریكیة,
 عن حظر السفر ونصائح في حالة االحتجاز من قبل مسؤولي الحكومة األمریكیة. 

 
 ما ھو حظر السفر؟

) یوماً دخول مواطنین من سبعة بلدان 90أمر تنفیذي یجمد لمدة ( 2017ینایر من عام  27وقع رئیس ترامب في 
 لدیھا أكثریة سكان إسالمیة. البلدان ھي إیران والعراق ولیبیا والصومال والسودان وسوریا والیمن. 

 
 من یتأثر بحظر السفر؟

 المجنسین  وھم من أصل إحدى البلدان السبعة. حظر السفر ال یؤثر على المواطنین  األمریكیین

أوضحت الحكومة األمریكیة أن حظر السفر ال یؤثر على األشخاص الذین لدیھم إقامة دائمة في الوالیات المتحدة 
(البطاقة الخضراء). ولكن ما زال ھناك حالة من عدم الوضوح عن حظر السفر وتطبیقاتھ لدى مسؤولي الحكومة 

 تحدة. یجب على كل فرد یدخل الوالیات المتحدة أن یتوقع استجواب وتفحص إضافي. في الوالیات الم
 

 ماذا أفعل في حالة االحتجاز؟

ھنالك تقاریر إخباریة أن  مسؤولین من الحكومة األمریكیة قاموا بالضغط على أشخاص للتوقیع  ال توقع أي وثیقة. 
 قیع أي وثیقة قم بطلب التحدث لمحامي. على وثائق لتسلیم بطاقاتھم الخضراء. إذا طلب منك تو

   
 غیر المواطنین الذین تم احتجازھم یحق لھم التحدث لمحامي.  أطلب التحدث لمحامي.

 
 إعمل خطة وقم بإبالغ أي شخص في حال إحتجازك. إجعل مخططاتك للسفر معروفة لدى عائلتك أو أصدقائك. 

 

اعدة, قم باالتصال على المؤسسة إذا كنت بحاجة للمساعدة أو تعرف شخص یحتاج للمس
 التالیة لحقوق المھاجرین للتحدث مع محامي:

Capital	Area	Immigrants’	Rights	Coalition:		+1	(202)	331-3329	 
American	Civil	Liberties	Union:		+1	(212)	549-2500 

 
  ."Lawyers for Good Governmentحٌضرھا المعلومات أعضاء متطوعین مؤسسة محامیین لحكومة صالحة "

 
  



IMPORTANT	INFORMATION	ABOUT	THE	U.S.	TRAVEL	BAN	

If	you	are	traveling	to	the	United	States,	please	read	this	 flier.	 	 It	 includes	 important	
information	about	the	travel	ban	and	advice	concerning	what	to	do	if	you	are	detained	
by	U.S.	government	officials.	

What	is	the	travel	ban?	

On	January	27,	2017,	President	Trump	signed	an	executive	order	barring	citizens	
of	 seven	Muslim-majority	 countries	 from	entering	 the	United	States	 for	ninety	
(90)	days.	

The	countries	are	Iran,	Iraq,	Libya,	Somalia,	Sudan,	Syria,	and	Yemen.	

Who	does	the	travel	ban	affect?	

The	travel	ban	does	not	affect	naturalized	U.S.	citizens	from	the	seven	countries.			

The	U.S.	government	has	clarified	 that	 the	 travel	ban	does	not	apply	 to	Green	
Card	holders.			

However,	 there	 remains	 significant	 confusion	 about	 the	 travel	 ban	 and	 its	
application	 by	 U.S.	 government	 officials.	 	 All	 individuals	 entering	 the	 United	
States	should	expect	additional	questioning	and	scrutiny.	

What	should	I	do	if	I	am	detained?	

	 Do	 not	 sign	 any	 documents.	 	 There	 are	 media	 reports	 that	 U.S.	 government	
officials	have	pressured	individuals	to	sign	documents	surrendering	their	Green	
Cards.		If	you	are	asked	to	sign	a	document,	ask	to	speak	with	an	attorney.	 	

	 Ask	 to	 speak	 with	 an	 attorney.	 	 Non-citizens	 who	 have	 been	 detained	 are	
entitled	to	speak	with	an	attorney.		

	 Tell	a	relative	or	friend	your	travel	plans.		Make	a	plan,	and	make	sure	someone	
will	know	if	you	are	detained.	

If	you	or	someone	you	know	needs	help,	call	to	speak	to	an	attorney:	

Capital	Area	Immigrants’	Rights	Coalition:		+1	202	331	3329		
	

American	Civil	Liberties	Union:		+1	212	549	2500 

	

Information	was	prepared	by	volunteer	members	of	Lawyers	for	Good	Government.	


